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Sympózium

PORUCHY
PREHĹTANIA

2017
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7. - 8. apríl 2017
Miesto

ADELI Medical Center

Hlboká 45, Piešťany, Slovensko

Organizátori
Slovenská spoločnosť pre otorinolaryngológiu a chirurgiu hlavy a krku
Sekcia laryngologická
ź Sekcia klinickej logopédie
Klinika otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku LFUK a UNB Bratislava
ADELI, s.r.o.
ENT studio, o.z.
ź

Milé kolegyne a kolegovia,
popri ostatných rozvíjajúcich sa súčastiach klinickej medicíny sa v ostatných rokoch čoraz viac
hovorí o diagnostike a liečbe porúch prehĺtania. Poruchy prehĺtania (dysfágia) sú pomerne časté
v ambulanciách neurológov, gastroenterológov, ORL lekárov, klinických logopédov, detských
lekárov, geriatrov či praktických lekárov, časť z nich môže viesť k aspiračnej pneumónii, ktorá
pacienta ohrozí na živote.
Žiaľ, veľakrát sa porucha prehĺtania neidentiﬁkuje, správne nevyšetrí a teda nie je jasné ako pacienta
správne terapeuticky viesť.
Dali sme si za úlohu na jednom mieste sústrediť odborníkov z viacerých odborov od nás aj zo
zahraničia a v priereze počas jedného piatka a sobotného dopoludnia pomocou pozvaných
prednášok predstaviť základné informácie o dysfágii, jej diagnostike a liečbe. Súčasťou budú
vyžiadané prednášky prednesené dr. Renée Spyer z Austrálie, ktorá je v súčasnosti jedným
z globálnych lídrov v odbore (klinická medicína, translačný výskum aj edukačné aktivity).
V sobotu doobeda sa limitovaný počet účastníkov zúčastní na „hands on workshopoch“, kde si bude
možné pod vedením skúsených lektorov vyskúšať základné zručnosti pri vyšetrení a liečbe porúch
prehĺtania, ako je funkčné endoskopické vyšetrenie prehĺtania (FEES), ﬂexibilná nazofaryngolaryngoskopia na fantóme, popisovanie videoﬂuoroskopického vyšetrenia, techniky priamej
a nepriamej terapie prehĺtania a iné. Dovoľujeme si Vás pozvať na prvé podujatie svojho druhu
konané na Slovensku, sympózium Poruchy prehĺtania 2017. Jazykmi sympózia budú slovenčina
a čeština, vyžiadané prednášky budú v angličtine.
Vážení priatelia, príďte v apríli do Piešťan, užite si jarnú atmosféru kúpeľného mesta, stretnite sa so
starými a spoznajte nových priateľov na Gala večere v Kúpeľnej dvorane, ale hlavne, načerpajte
vedomosti týkajúce sa porúch prehĺtania od našich i svetových odborníkov.
V mene organizačného výboru,

MUDr. Miroslav Tedla, PhD.
Klinika otorinolaryngológie, chirurgie hlavy a krku, LFUK Bratislava
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